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Λευκωσία 10 Μαρτίου 2017 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις 
 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  έχει δώσει παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 στην υποβολή αιτήσεων για τα 
πιο πάνω Σχέδια. 
 
Επισυνάπτεται μια σύντομη περιγραφή για τα δύο Σχέδια. 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας των συντονιστών στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας που μπορείτε 
να επικοινωνείτε όσοι ενδιαφέρεστε να εντάξετε άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στην Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης είναι: 
 
 Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας  

Κα. Μαρία Κυπριανού/ Ελευθερία Ευαγόρου 
Τηλ.: 22403000 Φαξ: 22873170 
Email: dlonic@dl.mlsi.gov.cy 

 
 Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού 

Κα. Δέσπω Στυλιανού 
Τηλ.: 25827350 Φαξ: 25306526 
Email: dlolim@dl.mlsi.gov.cy 

 
 Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου 

Κος. Σωκρατής Χριστοδουλίδης  
Τηλ.: 26821658 Φαξ: 26821670 
Email: dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy  

 
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/ Αμμοχώστου 

Κος. Πάρης Μιχάλας  
Τηλ.: 24805312 Φαξ: 24304532 
Email: dlolca@dl.mlsi.gov.cy 

 
Με  εκτίμηση, 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
/ΕΞ 



A. «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις» 
 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/872764A5C8C7A0A1C225805300458143?opendocument 

 

 
Το  Σχέδιο  αποσκοπεί  στην  ενθάρρυνση  εργοδοτών  για  πρόσληψη  ατόμων  με  Χρόνιες 
Παθήσεις και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα 
με Χρόνιες Παθήσεις, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά ή/και λόγω του 
ότι το ύψος του μισθού λειτουργεί ως αντικίνητρο. Αναμένεται να ενταχθούν  εκατό (100) 
άτομα από την Ομάδα Στόχου. 
  
Το  Σχέδιο  καλύπτει ΜΟΝΟ  άνεργα  άτομα  με  Χρόνιες  Παθήσεις  που  ενδιαφέρονται  για 
πλήρη  ή  και  μερική  απασχόληση.  Επιπλέον,  το  άτομο  που  καλύπτεται  (υποψήφιος  προς 
εργοδότηση/πρόσληψη)  θα  πρέπει  να  ήταν  εγγεγραμμένο  ως  άνεργο,  σε  Επαρχιακό  ή 
Τοπικό  Γραφείο  Εργασίας  (Δημόσια  Υπηρεσία  Απασχόλησης  –  ΔΥΑ)  πριν  την  ημερομηνία 
πρόσληψης του. 
 
Είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Πασχόντων  και Φίλων  ή  και  οργάνωσης ασθενών  η  οποία  βάση  κριτηρίων 
της ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μέλος. Θα πρέπει να προσκομιστεί  (α) Βεβαίωση από το 
σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλη (β) βεβαίωση από την Ομοσπονδία ότι ο σύνδεσμος είναι 
μέλος  της  και  (γ)  Ιατρική  βεβαίωση  από  γιατρό    που  να  καταγράφει    την  ασθένεια  του 
αιτητή. Η χορηγία θα είναι ύψους 75%   του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου 
με ανώτατο όριο τις €10.000.  
 
Η  χορηγία  θα  παραχωρείται  για  δώδεκα  (12)  μήνες  απασχόλησης.  Επιλέξιμη  δαπάνη 
θεωρείται το μισθολογικό κόστος που καταβάλλεται από τους εργοδότες για την  περίοδο 
απασχόλησης,  το  ύψος  της  οποίας  θα  καθορίζεται  στη  Συμφωνία  Δημόσιας 
Χρηματοδότησης (ΣΔΧ).  
 

B. «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία» 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/E251DC420E039BC2C225805300468FAF?opendocument  

 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και 
αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, 
είτε  λόγω  της  εντύπωσης  ότι  δεν  θα  είναι  αποδοτικά  ή/και  λόγω  του  ότι  το  ύψος  του 
μισθού λειτουργεί ως αντικίνητρο. Αναμένεται  να  ενταχθούν    εκατό  (100) άτομα από  την 
Ομάδα Στόχου. 
  
Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και 
μερική  απασχόληση.  Επιπλέον,  το  άτομο  που  καλύπτεται  (υποψήφιος  προς 
εργοδότηση/πρόσληψη)  θα  πρέπει  να  ήταν  εγγεγραμμένο  ως  άνεργο,  σε  Επαρχιακό  ή 
Τοπικό  Γραφείο  Εργασίας  (Δημόσια  Υπηρεσία  Απασχόλησης  –  ΔΥΑ)  πριν  την  ημερομηνία 
πρόσληψης του. 
 
Θα πρέπει επίσης να προσκομιστεί βεβαίωση από την ΚΥΣΟΑ (Κυπριακή Συνομοσπονδία 
Οργανώσεων Αναπήρων).Η χορηγία θα είναι ύψους 75%  του μισθολογικού κόστους του 
εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο τις €20.000.  
 
Η  χορηγία  θα  παραχωρείται  για  εικοσιτέσσερις    (24)  μήνες  απασχόλησης.  Επιλέξιμη 
δαπάνη θεωρείται  το μισθολογικό  κόστος που καταβάλλεται από  τους  εργοδότες  για  την  
περίοδο  απασχόλησης,  το  ύψος  της  οποίας  θα  καθορίζεται  στη  Συμφωνία  Δημόσιας 
Χρηματοδότησης (ΣΔΧ).   
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